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Neste prazo que ficamos afastados em função da pandemia COVID19, fomos
forçados a "pensar, repensar" e ainda estamos em processo de entender o
quanto tudo mudou.
Hoje literalmente vivemos em um outro mundo, uma realidade totalmente
diferente em todos os aspectos, o que nos levou a um “planejar” muito mais
rico.
Coisas básicas como nosso modo de agir, valores dos serviços e produtos,
"prioridades com a saúde" e até a nossa liberdade de ir e vir foram afetadas e
criou-se uma nova definição de qualidade de vida.
Entendendo todo esse processo de mudança, fizemos alterações
importantes em nossos eventos.
A partir de agora nossas etapas da Serra da Canastra
acontecerão no município de Delfinópolis – MG.
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ESSA MUDANÇA SE FEZ NECESSÁRIA DEVIDO AOS SEGUINTES PONTOS:
1. Proteger e Preservar a comunidade do Arraial de
São João Batista da Serra da Canastra
2. Atendermos as exigências técnicas de segurança com a pandemia
3. Melhor disponibilidade de recursos médicos de emergência
4. Melhor oferta de serviços de hospedagem
5. Melhor oferta de serviços de alimentação
6. Melhor logística de acesso
7. Melhor oferta de atividades turísticas para a família
e ou atletas nos dias pré ou pós evento

REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Todos os atletas que haviam realizado e pago suas inscrições
em 2019/2020/2021 terão que reativar suas inscrições.
Para essa reativação o atleta deve usar seu CPF no campo CUPOM.
A taxa de reativação da inscrição será de R$ 48,70.
PASSO A PASSO:
1 – Clique em inscrições
2 – Faça seu cadastro
3 – Escolha sua distância
4 – Adicione o Kit Premium (está incluso na sua inscrição)
5 – Insira seu cupom (CPF com pontos e traço) na tela de pagamento
6 – Será gerado a cobrança da taxa de reativação
7 – Escolha a forma de pagamento: Boleto, PIX, Cartão de Crédito
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ALGUMAS DÚVIDAS E RESPOSTAS:
Não quero participar de nenhum evento de 2022, quero reembolso.
Atletas impossibilitados de participar poderão solicitar o reembolso
de 80% da taxa de inscrição já paga até dia 20 de abril de 2022.
Esta devolução será realizada em até 10 dias úteis após a realização do
evento que o atleta estiver inscrito.
Lembrando que nosso regulamento e na não contemplava reembolso,
isso é uma medida extra que estamos fazendo para que ninguém fique
insatisfeito mesmo diante de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos.
Consta também na LEI Nº 14.186, DE 15 DE JULHO DE 2021 – que não existe
reembolso desde que os eventos sejam remarcados e realizados dentro do
ano de 2022.
_________________________________________________________________________
Posso usar o crédito em outro evento?
Sim pode, dentro do ano de 2022. Mas deve ser solicitado via email a
validação do cupom para outra prova.
_________________________________________________________________________
Quero me inscrever em uma distância diferente, como fazer?
O crédito poderá ser utilizado para se inscrever em qualquer uma das
distâncias disponíveis.
_________________________________________________________________________
Qual o prazo para me decidir?
A opção deverá ser efetuada até 20 de abril de 2022.
_________________________________________________________________________
Posso utilizar o crédito para inscrever outra pessoa?
Sim, o crédito poderá ser utilizado para inscrever outra pessoa.
_________________________________________________________________________
Maiores dúvidas ou solicitações entre em contato pelo email:
contato@wosbrasil.com.br
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